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RESUMO 

Este artigo tern o objetivo de resgatar, parcialmente, a impor-
*Iola da estrutura agraria e da escravidao na Inconfidencia Mineira 
(1789). 

ABSTRACT 

The present article attempts to demonstrate the importance of 
existing agrarian structures and the influence of the slave system in 
the 1789 conspiracies of Minas Gerais. 

Revista do Departamento de 
Histaria. 9 (1989): 161-179. 

INTRODUCAO 

O presente trabaiho esta inserido em urn projeto mais amplo 
que tern por objetivo resgatar a importAncia da estrutura agraria na 
sociedade mineira setecentista. I Nesta medida torna-se indispen-
sAvel entender a base na qual se apoia esta estrutura e que tern 
como sistema dominante o escravismo. 

Em urn piano mais especffico poderfamos expressar os objeti-
vos deste trabaiho em duas questoes: a) qual o peso da estrutura 
agraria e do escravismo como condicionantes da Inconfidencia Mi-
neira? b) em que medida estes dois elementos (estrutura agraria e 
escravismo) se articulam no bojo do movimento? 

A literatura que tern tratado do terra 2  manifesta nftida tenden-
cia em perceber a Inconfidencia Mineira como urn movimento de 
elite, feito por brancos e de carater essencialmente urbano. Propo-
mo-nos resgatar, em uma perspectiva dialetica, os outros p6los que 
configuram o carater contradit6rio do movimento: o lado escravo, 
negro e rural. 

Os dados sobre os quaffs baseamos nossa analise sao prove-
niehtes, em sua major parte, do conjunto mais expressivo de do-
cumentos referentes a Inconfidencia: os Autos de Devassa. Aqui 
cabe uma observagao sobre estes documentos. t'evidente que os 
Autos 3 , constitufdos por varios tipos de documentos, devem ser 

1. Ver C. M. Guimar8es e L. M. 
Reis "Agriculture e EscravIdeo 
em Minas Gerais . 	" e tarn- 
born "Agriculture e Caminhos de 
Minas 	. 

2. 0 levantamento mats corn-
pleto sobre a Inconfldencia MI-
noire continua sendo o de Hello 
Gravate na Revista do Arquivo 
Mince Weir° de 1978. Merece 
destaque ainda a obre de Marcia 
Jardlm 'Sfntese factual da Incon-
fidencla Minelra" de 1988. 

3. Clue sera° identlficados nos 
rodepes pale sigla ADIM (Autos 
de Devassa de Inconfidencla MI-
nelra) segulda de urn nOmero em 
roman que designs o volume 
o flamer° em arablco qua desig-
na a pagIne do correspondents 
volume. 
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considerados suspeitos. Nao so porque foram produzidos pelo apa-
rato repressivo encarregado de reprimir o movimento, como tam-
born pelo fato de muitos (sena() todos) dos interrogatorios certa-
mente terem sido realizados sob tortures Contudo, para nossos ob-
jetivos, acreditamos na possibilidade de trabalhar corn esta docu-
mentacao sem que necessariamente seja transferido, para o re-
sultado final da pesquisa, o carater suspeito das fontes. Acresce-
se a isto a ufilizacao de autos tipos de documentos que, embora 
nao digam respeito especificamente a Inconfidencia, permitem che-
car os dados contidos nos Autos. Consideramos que a possibilida-
de de ampliar o volume de informacoes sobre o movimento intenta-
do em Minas Gerais em 1789 se liga a este tipo de "fontes parale-
las". Sao documentos que se referem aos envolvides, indepen-
dente de terem sido inconfidentes ou testemunhas, vitimas ou re-
pressores. 

Tais documentos, se por urn lado 6 pouco provavel que nos 
deem elementos para penetrar mais no ideario e na articulacao do 
movimento, por outro lado contribuem para elucidar a conjuntura (e 
a estrutura) na qual se insere a Inconfidencia, bem como os agen-
tes socials (classes, categorias profissionais etc) que se articulam 
para viabilizar sua realizack. 

Para nossos objetivos urn destes tipos de documentos, da 
major relevancia, 6 constitufdo pelas cartas de sesmarias concedi-
das para as Minas Gerais do seculo XVIII. Outro tipo 6 constitufdo 
por documentos, tambOm oficiais, que se referem a rebeldia escra-
va. Estes documentos, que se encontram na Seccao Colonial do 
Arquivo Pablico Mineiro, serao identificados nos rodapes pela sigla 
SCAPM seguida do rdimero do c6dice e da pagina. 

Reforcando o que foi dito, 6 importante insistir no fato de que 
existe, ainda hoje, uma grande massa de informacetes que pode ser 
utilizada para a compreensao da Inconfidencia e da sociedade na 
qual ela foi tentada. Sao informacoes ainda nao trabalhadas, cuja 
utilizacao depende, tanto de pesquisa como, evidentemente, de re-
definicao de objetivos a serem atingidos. 

Nossa exposicao foi dividida em duas partes: na primeira tra-
tamos de questoes referentes a estrutura agraria e na segunda 
questes referentes a escravidao. Esta divisao nao significa consi-
derarmos estes dois aspectos como sendo separados na realida-
de. Eles se articulam, se entrecruzam, se determinam, em suma, 
constituem aspectos de uma mesma realidade e, urn nao pode ser 
pensado sem o outro. 

Finalmente, uma ultima consideracao. Nossa analise exige que 
se perceba a Inconfidencia Mineira como movimento que se de-
senvolve em uma sociedade classista e, dentro de um contexto 
major que 6 o pr6prio Sistema Colonial, onde se manifesta uma rea-
lidade contradit6ria definida pelos conflitos constantes entre Col6nia 
e Metr6pole. 

A evidencia de uma estrutura agraria como condicionante das 
possibilidades de articulagao da Inconfidencia Mineira, enquanto 
movimento, pode ser percebida em elementos diversos. 0 primeiro 
aspecto para o qual chamamos a atencao 6 o que diz• respeito as 
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testemunhas arroladas na primeira devassa, que se desenrola em 
Minas Gerais por determinagao do Visconde de Barbacena, na 
epoca o governador da Capitania. De 74 (setenta e quatro) teste-
munhas interrogadas 18 (dezoito) estao ligadas a atividades agra-
rias: agricultura, pecuaria e afins. 4  As demais testemunhas estao 
ligadas a atividades diversas, em geral urbanas, sendo corner-
ciantes, soldados, alfaiates, costureiras, advogados etc. 

Este dado, por si so, poderia ser considerado pouco expressi-
vo mas, ganha outra dimensao quando articulado a outros. Veja-
mos o caso dos inconfidentes. Dos 22 (vinte e dois) principals en-
volvidos, (incluindo alguns delatores) a maioria dos quaffs teve seus 
bens confiscados 5 , 18 (dezoito) estavam ligados a atividades agra-
rias, como se pode ver no quadro que se segue. 

Nome 	 Mineracao Agro-piarie- 

1) Tiradentes 
2) Alvarenga Peixoto 
3) Padre Carlos de Toledo 
4) Francisco de Paula Freire 
5) Tomas Antonia Gonzaga 
6) C8nego Luis Vieira 
7) Francisco Antonio de 0. Lopes 
8) Domingos de Abreu Vieira 
9) Luis Vaz de Toledo Piza 

10)Jos4 Alvares Maciel (filho) 
	

X * 
11) Padre Oliveira Rolim 
12) Padre Jose Lopes de Oliveira 
13) Domingos Vidal Barbosa 
14) Vicente Vieira da Mota 
15) Jose de Resende Costa (pai) 
16)Jose Aires Gomes 
17) Claudio Manoel da Costa 
18) Padre Manoel Rodrigues da Costa 
19) Joao Rodrigues de Macedo 

	 X* 

20) Vitoriano Goncalves Veloso 
21) Joaquim Silveri° dos Reis 
22) Mack) Correa Pamplona 

* Jose Alvares Maciel, o filho, é que foi inconfidente, enquanto seu pal, que 
tinha o mesmo nome, a que foi fazendeiro — SCAPM codice 119 p. 44v. e 
cddice 96 p. 85v. 

Joao Rodrigues de Macedo, embora nao tenha sido arrolado como inconfi-
dente, certamenteparticipou da sublevacao em todos os nfveis. Alain de fa- 
zendeiro era tambem contratador e banqueiro. 

Expressando os dados em termos percentuais temos que: das 
testemunhas arroladas na primeira devassa quase 25% estavam li-
gadas a atividades agrarias, enquanto que, do principal grupo de 
envolvidos mais de 81% (oitenta e urn por cento) estavam ligados a 
este mesmo tipo de atividade. E mais, a mineragao era atividade 
qual estavam ligados pelo menos 36% (trinta e seis por cento) dos 
principals envolvidos, sendo que ern -  todos os casos a mineracao 
esta associada a atividades agrarias e afins. 

4. ADIM - I / 141 a 339. 

5. Os dados do confIsco se en-
contram em ADIM - VI. NEto des-
cartamos a possIbIlidade de qua 
estes dados estejam Incomple-
tos, obvlamente ales estao. Este 
fato no entanto nflo Invallda a 
analIse. 
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importante que se diga nao estarmos pretendendo reduzir 
apenas a agricultura e / ou mineragao as atividades as quais se li-
gavam os inconfidentes. Varios estiveram ligados a outras ativida-
des, tendo sido contratadores, banqueiros, advogados, militares 
etc. Centramos nossa andlise na estrutura agraria apenas porque 
seu resgate constitui urn dos objetivos deste trabalho. 

Por outro lado, mesmo que o n6rnero de mineradores, no grupo 
que articulou o movimento, tenha sido maior, nao acreditamos que 
a relagao entre mineradores e / ou fazendeiros tenha sido muito di-
ferente desta acima apresentada. 

Corn os dados citados ate agora permitimo-nos fazer uma infe-
rencia que consideramos importante: a Inconfidencia Mineira tern 
urn lado que expressa muito mais (embora nao exclusivamente) os 
interesses (ou a participagao) de uma elite agraria (corn todo o sig-
nificado que esta expressao contem) que os interesses de urn gru-
po de mineradores descontentes corn uma taxacao excessiva por 
parte da Coroa. 

Aqui tornam-se necessarias algumas observag6es. A literatura 
que tern tratado da Inconfidencia 6 praticamente unanime em ca-
racterizNa como sendo urn movimento de elite, constitufda por 
grandes mineradores (e fazendeiros) que, ameagados pela possibi-
lidade de que a Coroa decretasse a Derrama, resolveu articular urn 
movimento que tivesse como objetivo central o rompimento corn a 
MetrOpole, dando a independencia a ColOnia. 

evidente que isto 6 verdadeiro, s6 que 6 necessario dar o 
devido peso a cada urn destes aspectos. Pelo tato do imposto ser 
cobrado em ouro, criou-se a tendencia em atribuir aos mineradores 
o peso determinante na articulacao do movimento. Pelo fato das ar-
ticulag6es terem se dado em larga medida nos centros urbanos, 
criou-se a tendencia em atribuir ao movimento urn carater essen-
cialmente urbano. Pelo fato do movimento• ter sido articulado por 
uma elite escravista, criou-se a tendencia em desconsiderar a pos-
sibilidade de que o sistema escravista possa ter condicionado a 
seu desenrolar, tanto a nfvel de articulagao quanto de repressao. 

Nao se trata de negar a participagao de mineradores no movi-
mento, mesmo porque ficou evidente, acima, que muitos inconfi-
dentes eram fazendeiros e mineradores. Nem se trata de negar o 
lado urbano e elitista do movimento. Trata-se de estabelecer a im-
portancia de outras panes do processo e tentar resgatar a deter-
minagao de cada uma delas. 

Voltemos aos dados. 
TambOm expressivos da evidencia de um condicionamento 

estrutural agrario, do grupo que articulou o movimento, sao os da-
dos extraidos dos confiscos e que passamos a expor. Vamos nos 
restringir a alguns inconfidentes, porquanto ultrapassa os limites (e 
dimens6es) deste trabalho citagoes de todos eles, A que serao, na 
sua totalidade, objeto de publicagao posterior. 

Muitas das expressoes contidas na listagem dos bens se-
qUestrados sao originais da pr6pria documentagao. ft importante 
ainda lembrar que, aqui estao referidos apenas os bens que, na to-
talidade de cada confisco, julgamos pertinentes para evidenciar a 
estrutura agraria e atingir nossos objetivos de analise. As relagoes 
dos bens de cada sequestrado sao maiores que estas que aqui 
reproduzimos, na medida em que envolvem tambem propriedades 
urbanas *noveis), mobilidrios, vestudrios, livros, j6ias etc. Nossa 
ordem de exposicao dos confiscos 6 aleatoria. 
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6. ADIM • VI, 67 a 79. Bens confiscados ao Padre Carlos de Toledo 6  

- uma Fazenda na Lage corn casa de vivenda terrea assoa-
Ihada, engenho de pil6es, moinho aparelhado, tudo coberto 
de telhas. 

- senzalas, chiqueiros e mais ranchos cobertos de capim. 

- dezesseis escravos entre machos e femeas, seis bois de 
carro, urn carro desferrado, urn cavalo baio, dois potros, 
quatro alqueires de milho plantado, quatro de fag°. 

- quintal corn arvores de espinho, tudo murado de pedra, corn 
seus pertences de matos e logradouros e capoeiras e corn 
rego para engenho e moinho 

- uma oficina de ferreiro, terras minerals e escravos na Apli-
cacao de Sao Tiago. 

Varios elementos no rol dos bens seqUestrados ao Padre To-
ledo sao indicadores preciosos. Em primeiro lugar o fato de que na 
pr6pria estrutura ffsica da unidade produtiva se percebe o trato dife-
rencial para propriedades como: a casa de vivenda, a oficina de fer-
reiro, o engenho e o moinho, que sao cobertos de telhas, enquanto 
outras propriedades como a senzala, o chiqueiro e demais ranchos 
sao cobertos de capim. Este trato diferencial 6 uma das tendencias 
que podemos perceber nas fazendas escravistas dos inconfidentes 
como se vera. Constitui-se numa das evidencias materials da divi-
sao classista da sociedade. 

Outros elementos importantes podem ser extraidos do conf is-
co do Padre Toledo. A existencia da oficina de ferreiro, enquanto 
componente da unidade produtiva, tambern constituiu uma tenden-
cia das fazendas dos demais inconfidentes. A existencia deste tipo 
de oficina esta ligada a uma sane de necessidades, nao s6 da fa-
zenda propriamente dita, como das lavras e tambern das casas, de 
seus proprietarios, nos meios urbanos. Nestas oficinas eram pro-
duzidas pegas para engenhos, moinhos e carros de bois, ferradu-
ras, candeias para iluminagao, fechaduras para portas e arcas, 
instrumentos de mineragao etc. A existencia desta oficina define 
ainda a existencia de uma qualificagao professional, que foi o ferrei-
ro, em geral escravo. 

Os bens confiscados, acima descritos, permitem perceber 
ainda outro aspecto fundamental: a modalidade das relagoes de 
produgao dominantes na socidade mineira setecentista - a mao-de-
obra escrava. A documentagao por n6s pesquisada, no que se re-
fere ao "tipo" de exploragao da forga de trabalho, expressa de for-
ma inegavel a dominancia do sistema escravista nas propriedades 
dos inconfidentes (fossem lavras ou fazendas). Mas, este aspecto 
sera, mais detidamente, tratado na segunda parte de nossa exposi-
gOo. Finalmente merece destaque a produgao, de milho e feijao, 
que configura o lado agrfcola da unidade produtiva e que se voltava 
tanto para o abastecimento intern, quanto para o mercado consti-
tufdo pela sociedade mineira. 
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Bens confiscados a Tiradentes 7  7. ADIM - VI, 55 a 66. 

— urn sltio na paragem chamada Porto do Menezes corn ca-
sas de vivenda, senzalas e monjolo, tudo coberto de capim, 
corn todo os seus pertencentes de matos virgens, capoeiras 
em que se compreendem oito sesmarias, de uma e outra 
parte do Rio Paraibuna, corn todas as terras e Aguas mine-
rals compreendidas dentro das ditas sesmarias. 

 

  

Dos bens seq0estrados a inconfidentes, proprietarios rurais, 
os de Tiradentes sao, quando colocados em piano comparativo 
corn outros, de menor monta, mas nem por isto, menos expressi-
vos. 0 condicionamento da vida de Tiradentes por uma,estrutura 
agraria, tern infcio ja no fato de ter sido filho de fazendeiro abastado 
e, atom de ter nascido em fazenda, ter nela vivido ate a idade de 25 
anos. Sua propriedade confiscada 6 expressiva se considerarmos, 
nao tanto a intensidade da exploragao mas, a dimensao. 0 nilmero 
de sesmarias (oito) indica urn fenomeno, ja tfpico em princfpios do 
seculo XVIII na estrutura agraria mineira: a concentracao da pro-
priedade da terra. 

Ainda corn relagao a propriedade de Tiradentes, da qual era 
s6cio Joao Alves Ferreira 8 , devem ser levantados dois aspectos. 8. ADIM • III, 346 a 347 • note 

Em primeiro lugar o fato de nao termos dados quanto a dimensao de Tarqurnio J. B. Oliveira. 

(intensidade) da exploragao e, em segundo, o fato de ser uma tfpica 
unidade onde podem ser desenvolvidas tanto atividades agro-pas-
torfs e afins, quanto a extragao mineral. 

Bens confiscados a Claudio Manoel da Costa 9 	 9. ADIM - VI, 95 a 113. 

— metade da Fazenda do Funclao que se compOe de casas de 
vivendas assobradadas de urn lado, senzalas, paiol, moi-
nho, engenho de fazer farinha. 

— matos, capoeiras e terras de minerar. 

— oito escravos e uma escrava velha e doente. 

— urn cavalo alazao, urn castanho, cinco bestas muares, seis 
cabegas de porcos, cinco cabegas de gado vacum 

- cinco machados, dez foices, onze enxadas, uma alavanca e 
urn almocafre. 

— milho e fetjao que se achavam no paiol, que se vao gastan-
do no sustento dos escravos sequestrados e cavalos e 
porcos, alem do que vai para sustento dos escravos que se 
acham na lavra da Taquara Queimada e para os mais que 
se acham na vila e das bestas que costumam conduzir o 
dito mantimento para as ditas paragens da vila e lavra. 
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A Fazenda de Claudio Manoel tambern é urn tfpica unidade es-
cravista. Vamos nos ater a comentarios que ainda nao tenham sido 
feitos corn relagao as outras ja descritas. Neste caso merece des-
taque urn aspecto importante. Claudio Manoel tinha, em Vila Rica, 
residencia corn famtlia e escravos. Na Taquara Queimada era pro-
prietario de Iavras (em sociedade) exploradas tambem corn mao-
de-obra escrava. A Fazenda do Fundao constituia, neste caso, a 
terceira ponta do triangulo. Este triangulo estava articulado atraves 
de uma dinamica de) circulagao onde a fazenda produzia para 
abastecer a residOncia urbana e a lavra. A residencia se constituia 
na sede da administragao, e a Iavra (quando produtiva) podia gerar 
excedentes possibilitando acumulagao. 

Certa corrente na literatura que, de alguma forma tratou do se-
culo XVIII mineiro, tende a desprezar a possibilidade de acumula-
gao intema na sociedade escravista mineira, seja no se culo XVIII, 
seja no seculo XIX. Os bens sequestrados aos inconfidentes sao, 
ao nosso ver, uma expressao concreta de urn processo interno de 
acumulagao, tendo por base (e por limites) a exploragao do trabaiho 
escravo. 

10. ADIM - VI, 165 a 220. Bens confiscados a Alvarenga Peixoto 10  

— Fazenda do Engenho dos Pinheiros na Campanha do Rio 
Verde corn fres leguas de terras de cultura de comprido 
e legua e meia de largo, tituladas corn sesmaria. 

—sttios de casa, engenho, paid grande, moinho, tudo coberto 
de telhas e senzalas cobertas de capim. 

— dois alambiques de cobre, urn que leva 16 bards de aguar-
dente e outro 17, uma caldeira de cobre que leva 18 barrfs e 
urn tacho do mesmo que lava 5 bards, 3 tone is que levam 
250 bards e duas pipas levam 70 barrfs cada. 

—cinquenta bois de carro, tits bestas muares corn cangalhas 
e bruacas, cinco carros desferrados corn suas cangas e ti-
radeiras, quarenta cabegas de porcos de terreiro. 

—quarenta e quatro escravos. 

— cento e cinq0enta carros de milho no paiol. 

— uma tenda de terrain:, corn toles: bigorna, forno e mais ter-
ramentas. 

A dimensaa da fazenda de Alvarenga Peixoto é urn indicador 
daquilo que, antes, nos rgferimos como concentragao da proprie-
dade: a fazenda tinha uma area de, nada menos que, 162 (cento e 
sessenta e dois) quilornetros quadrados. Destaque-se ainda a 
existencia dos alambiques, ale rn dos componentes tradicionais 
como o engenho, o moinho, o paiol, a oficina de ferreiro e, os carros 
de bois, indispensaveis para o transporte. Alvarenga era, ainda, 
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proprietario de grandes areas de mineracao, nas quaffs empregava 
grande n6mero de escravos. 

Bens confiscados a Francisco Antonio de 
Oliveira Lopes 11  

— Duas fazendas: uma na Ponta do Morro e outra na Lage. 

— Fazenda Ponta do Morro: casas de vivenda, paid, senzalas 
e mais -oficinas tudo coberto de telhas, engenho de cana que 
m6i corn bois, terreiro cercado corn muros de pedra. 

— um alambique grande de cobre de cfestilar cachaca que leva 
dezoito barrfs, outro alambique que leva nova barrfs, uma 
cabeca de cobre de fazer metado que leva seis barrfs, urn 
tacho grande de cobre que leva quatro barrfs, outro mais 
pequeno que leva barril e meio, uma escumadeira de cobre, 
uma pipa grande corn arcos de Ferro que leva canto e ses-
senta bards e dois cochos grandes que estao em born uso. 

— dezesseis bois de carro, quatro carros sendo dois ferrados, 
oito cangas corn suas tiradeiras, quatro vacas corn crias, 
dois cavalos de seta, uma besta castanha e urn macho ru-
co. 

— uma ferrraria corn Poles, urn tomb grande, uma bigorna, tres 
tenazes e dois martelos. 

— quarenta e sete escravos. 

— Fazenda da Lage: de cultura e de criar, corn engenho de [A-
loes de socar farinha, paiol corn sou moinho apareihado corn 
dois picoes, tudo coberto de telhas e senzalas cobertas de 
capim, terreiro murado corn pedras e mais capoeiras e 
campos e Aguas para engenho e moinho. 

— dezoito escravos. 

— oito foices, oito enxadas, dois rnachados, urn cavalo casta-
nho crioulo, quatro eguas, duas potras, sessenta ovelhas 
mais ou menos, quarenta porcos mais ou menos entre 
grandes e pequenos. 

— trezentas cabecas de gado vacum. 

No caso de Francisco Ant6nio de Oliveira Lopes 6 importante 
lembrar que da Fazenda da Ponta do Morro era s6cio o Dr. Gon-
calo Teixeira de Carvalho, cunhado do inconfidente. Quanto a Fa-
zenda da Lage, o auto de seqiiestro diz que sua major parte ainda 
nao estava paga. Tambern neste caso 6 possfvel perceber alguns 
dos elementos tradicionais nestas fazendas: engenho de cana mo-
vido a bois, alambiques, oficina de ferreiro, carros corn os respecti- 

11. ADM- VI, 149 a 163. 
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12. ADIM - II, 399 - note de Tar-
aural° J. B. Oliveira a ADIM - III, 
415. 

vos bois, engenho de pill es para fabricagao de farinha, moinho, 
areas de plantio e cabegas de gado. Tudo explorado corn mao-de-
obra escrava. Este inconfidente era tambem proprietario de urn 
servigo mineral no Paracatu. 

0 confiscado seguinte foi, certamente, o major proprletario ru-
ral dentre os inconfidentes, nao s6 pelo n6mero de suas fazendas, 
mas pela extensao territorial que etas envolviam. Jose Aires Go-
mes foi acusado, dentre outras coisas, de se gabar de possuir mais 
terras que urn prfncipe europeu, ou ainda, de ser o maior "ducado" 
do Brasil. 12  

13. ADIM - VI, 379 a 421. 	 Bens confiscados a Jose Aires Gomes 13  

— Seis fazendas denominadas: Borda do Campo, Mantiqueira, 
Engenho, Calheiros, Acacio e .Passa-tres. 

— Fazenda Borda do Campo: corn casas de vivenda cobertas 
de teihas, urn rancho grande de tropas de pedra e tambem 
de telhas, outra casa para passageiros tambem de telhas, 
urn engenho de fazer farinha de trigo corn seus pilOes e 
pertences tambem de telhas, tudo cercado com muros de 
pedra, uma seara de trigo de urn alqueire e meio, e mais 
matos virgens, capoes, capoeiras e campos, tudo coberto 
corn dois tftulos de sesmarias. 

— trinta e seis bois de carro, cento e vinte e seis cabegas de 
gado vacum born e mau, grande e pequeno, machos e  fL-
meas; cinqGenta e tits eguas, dezessete potros machos, 
onze crias ferneas novas, dezoito cabegas de bestas mua-
res novas das mesmas eguas, dois burros de cobrir eguas, 
urn cavalo pastor das eguas, duas eguas do Alentejo e vinte* 
e cinco cabegas de porcos entre grandes e pequenos, ma-
chos e ferneas. 

— uma oficina de ferreiro. 

—uma tropa de vinte e oito bestas arreadas corn suas canga-
Ihas e mais preparos e uma cabecada corn seis campai-
nhas. 

— Fazenda da Mantiqueira: corn casas de vivenda cobertas de 
teihas, rancho de passageiros corn varandas, quartos e ca-
valarigas e outro grande de tropas. 

- Uma oficina!de ferreiro e outras oficinas necessarias. 

— sessenta cabegas de porcos de terreiro, doze alqueires de 
arroz corn casca e uma seara de trigo de meio alqueire. 

— Fazenda do Engenho: corn casas de vivenda coberta de 
telhas, engenho de cana tocado a bois e corn moendas de 
chapas de ferro, moinho, paiol, casas de tropa, casa de 
monjolo tudo coberto de telhas e senzala coberta de capim. 
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— urn alambique de cobre de vinte e quatro barrfs. 

— urn forno de cobre assentado em fornalha. 

— vinte e oito enxadas, vinte e oito foices, seis machados 
e cinco carros ferrados. 

— trinta cabegas de pvelhas entre machos e femeas, quinze 
cabegas de cabras e vinte cabegas de porcos. 

— vinte alqueires de arroz em casca, cinco carros de milho no 
paiol que se vai coihendo da roga deste ano. 

— duas rocas de milho que levam trinta e dois alqueires. 

— uma roga de feijao que leva onze alqueires. 

— urn canavial, que levard de planta de milho uma e meia 
quarta. 

—Fazenda Calheiros: corn casas de vivenda cobertas de te-
Ihas corn as portas e janelas corn batentes, uma varanda 
aberta que serve de rancho de tropas, matos virgens, ca-
poeiras e urn pomar pequeno de arvores de espinho. 

— cinco cabegas de gado. 

—Fazenda Acacia.  corn paiol grande coberto de teiha e des-
truido em urn canto por urn incendio, urn rancho grande do 
monjolo de socar milho e uma casa, cobertos de capim. 

—algumas arvores de espinho, matos virgens e terras de cul-
tura e capoeiras que compreendem fres sesmarias de meia 
legua cada. 

— uma roga de milho em condigoes de colheita, de sete alquei-
res e na qual sdo secios o proprietario da fazenda Jose Ai-
res Gomes, e o administrador Manoel Silva Espfndola. 

—Fazenda Passa-tres: em sesmaria de tres leguas de cultura, 
poucas capoeiras e a maior parte de matos virgens. 

— Paiol grande coberto de telhas corn uma casa pegada corn 
dezesseis carros de milho dentro, quarenta cabegas de 
porcos. 

— duas foices, duas enxadas e dois negros. 

— quatro bateias e cinco dates minerals corn suas aguas. 

Na Fazenda da Borda do Campo merecem destaque a oficina 
de ferreiro, os animais de criagao, as instalagoes onde se incluem 
ranchos de passageiros, engenho para fabrico de farinha de trigo 
(associado ao cultivo de trigo evidentemente) e, a tropa aparelhada, 
constitufda por 28 (vinte e oito) bestas. 
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14. Ver C. M. Gulmar5s e L. M. 
Reis 	'Agricultura 	e 	cami- 
nhos 

15. AD1M - VI, 423 a 431. 

Na Fazenda Mantiqueira tambern encontramos a oficina de fer-
reiro, animals de criacao, cultivo de arroz e trigo, alem de ranchos 
para passageiros e tropas. A existencia desses ranchos para pas-
sageiros e tropas é importante, na medida que indica uma intensa 
circulacao de pessoas, mercadorias e informagOes. 14  Dado im-
portante para a Inconfidencia Mineira, nao s6 para sua articulagao, 
como para a denCin.cia e repressao. 

Na Fazenda do Engenho destacam-se o engenho, para cana e 
tocado a bois, o monjolo, o alambique, o moinho, o forno, os ani-
mals (porcos, ovelhas e cabras) as plantagees de arroz, milho, 

e cana, o paiol e os ranchos para tropas. Como sempre, todas 
as instalagOes eram cobertas de telhas, enquanto as senzalas 
eram cobertas de capim. Esta fazenda abarcava 4 (quatro) sesma-
rias. 

Na Fazenda Calheiros, mais modesta, apenas algumas insta-
!noes e poucas cabecas de gado. Na Fazenda Acacio, formada 
por 3 (fres) sesmarias de meia legua cada, algumas instalacoes 
como paiol, rancho corn monjolo e uma casa em que morava o ad-
ministrador Manoel da Silva Espindola. Havia ainda uma roca de 
milho, de sete alqueires, na qual eram s6cios o dito Manoel da Silva 
Espfndola e o proprietario Jose Aires Gomes. Nesta documentacao 
foi a Cinica referenda a meacao em cultura que localizamos. Pelo 
menos na 6rbita dos inconfidentes fazendeiros, tal pratica nao pa-
rece ter sido muito comum. 

Finalmente, a Fazenda Passa-tres. Tambern uma tfpica unida-
de de producao diversificada (agro-pecuraria e mineragao) consti-
tufda por uma sesmaria de 3 (leguas) de terras de cultura, tinha 
paiol corn 16 (dezesseis) carros de milho estocados, 40 (quarenta) 
cabecas de porcos, 2 (dois) escravos e 5 (cinco) datas minerals. 

0 ultimo caso de confisco, ao qual nos referiremos nesta par-
te, é o do inconfidente Jose de Resende Costa. 

Bens confiscados a Jose de Resende Costa 15  

- Fazenda da Lage: corn tftulos de terras e Aguas minerals. 

- urn forno de torrar farinha assentado na fornalha. 

- casas de vivenda, paiol, engenho de fazer farinha, moinho, 
casa de passageiros, tudo coberto de telhas. 

- senzala e chiqueiros cobertos de capim. 

- quintal corn arvores de espinho. 

- uma roca de milho de vinte alqueires e uma roca de feijao de 
oito alqueires. 

- uma oficina de ferreiro. 
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— seis bestas de carga arreadas corn suas cangalhas, urn ca-
valo castanho, cinq0enta e cinco cabegas de gado vacum, 
sete potros novos, dezoito porcos na ceva, trinta cabegas 
de ovelhas, sessenta porcos de terreiro entre grandes e pe-
quenos. 

—dezoito bois de carro e tits carros velhos e desferrados. 

—onze tftulos de datas minerals corn suas Aguas. 

Esta fazenda de Jose de Resende Costa localizava-se na 
mesma regiAo onde tambern tinham suas fazendas o Padre Carlos 
de Toledo e o coronel Francisco Ant6nio de Oliveira Lopes; daf a 
mesma denominagao para fres fazendas diferentes. Merecem 
destaque nesta propriedade o forno de torrar farinha, a oficina de 
ferreiro, os animals de criagao (gado vacum, porcos, ovelhas e po-
tros) alern da tropa formada por seis bestas corn as respectivas 
cangalhas. Em termos de instalagoes chamamos ainda a atengao 
para o Daiol, o moinho e a casa de passageiros cobertos de teihas 
e a senzala e o chiqueiro cobertos de capim. Na agricultura desta-
cam-se duas rocas: uma de milho de vinte alqueires e uma de feijao 
de oito alqueires. Compondo o conjunto da unidade (de produgao 
diversificada) havia onze tftulos de datas minerals corn suas Aguas. 
Como nas outran unidades, jA referidas anteriormente, a m50-de-
obra utilizada era a escrava. 

Como dissemos anteriormente, escapa aos objetivos (e di-
mensoes) deste trabalho o arrolamento exaustivo dos dados refe-
rentes ao tema tratado. Os dados que evidenciamos ate aqui, con-
sideramos suficientes para indicar uma base estrutural agrAria defi-
nidora de interesses de uma parte expressiva dos envolvidos na 
Inconfidencia Mineira; independente de serem reus, testemunhas, 
ou estarem envolvidos na denoncia e / ou repressao. Otranto a 
este ultimo aspecto, merecem citagao alguns envolvidos na dela-
gao do movimento e que tambern estavam ligados a esta estrutura 
agrAria. Alern de Silveri° e Pamplona, aos quaffs ja nos referimos 
anteriormente no quadro que define as atividades dos principals 
envolvidos, merecem destaque os denunciantes: Basflio de Brito 
Malheiro do Lago e Ant6nio de Afonseca Pestana. 

Vamos agora para a segunda parte, onde trataremos de 
questoes referentes ao escravismo, e de como sua presenga se 
manifesta no contexto e, no pr6prio movimento da Inconfidencia. 

De infcio, duas constatagOes, de fundamental importancia, fa-
zem-se necessarias. Em primeiro lugar o fato de que os inconfi-
dentes, na sua quase totalidade, terem sido proprietarios de escra-
vos. Urn ou outro que nAo esteja nesta categoria de proprietario es-
cravista constitui a excegao, que confirma a regra geral. Em se-
gundo lugar, a forga de trabalho dominante nas unidades produti-
vas, dos envolvidos no movimento (independente da atividade ser 
mineradora e / ou agro-pecuaria), 6 sem dovida alguma a forga de 
trabalho escrava. 
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0 quadro que se segue, embora nao inclua todos os inconfi-
dentes escravistas, da uma ideia de como varia o annero de es-
cravos de urn proprietario para outro. Os dados sao extraldos dos 
Autos de Devassa, e foram lancados apenas os escravos cujo 
confisco realmente ocorreu. Certamente, muitos dos inconfidentes 
que aparecem no quadro, eram proprietarios de urn major nOmero 
de escravos, mas isto nao impede que se constate o peso da es-
cravidao no contexto de articulagao da Inconfidenoia. 

Nome do proprietArio NOmero de escravos 
confiscados 

Padre Manoel Rodrigues da Costa 2 
Francisco de Paula Freire 3 
Domingos de Abreu Vieira 4 
Tiradentes 5 
Jose de Reseude Costa (pai) 28 
ClAudio Manoel da Costa 31 
Padre Carlos de Toledo 32 
Luis Vaz de Toledo Piza 36 
Francisco Antonio de Oliveira Lopes 69 
Jose Aires Gomes 116 
Alvarenga_Peixoto 132 

16. A prepria Camara de Vila 
Rica em offcio de 14/03/1789 
calcula quo neste momento, en-
tram em Minas Gerais uma media 
de 4.000 (quatro mil) escravos 
por ano. ADIM VIII, 217 a 227. 

Pelo menos duas observagoes devem ser feitas corn relacao a 
estes dados, sobre escravos, contidos nos Autos de Devassa. Em 
primeiro lugar o fato de serem, as vezes, contraditaribs. 0 caso de 
Aivarenga Peixoto é ilustrativo: embora varias vezes este inconfi-
dente seja citado como proprietario de mais de duzentos escravos, 
apenas 132 foram realmente confiscados. A diferenca pode ser ex-
plicada ou por sonegagao ao confisco, ou porque realmente o riCi- 
mero exato fosse 132. Tendemos acreditar na hipatese de que 
atraves de algum mecanismo o inconfidente tenha conseguido ludi-
briar os confiscadores. 

Em segundo lugar os dados da Devassa nao sao homogarleos 
no tocante as informacoes. Algumas listas contour o nome do es-
cravo, a nacao de origem, a idade e a especializacao profissional. 
Outras listas, trazem apenas o nome e a nacao. A discrepancia 
entre os dados existentes nao permite aprofundar a analise de to-
dos os aspectos, para todos os escravos listados. Isto nao impede 
contudo, que algumas conclusoes importantes possam ser tiradas. 

0 quadro que se segue nos permite avancar em alguns as-
pectos. 

Como as referencias a outros tipos de relagOes de producao 
(assalariamento, campesinato etc) sao mfnimas, acreditamos poder 
afirmar, sem risco de erro, que o escravismo constituiu o sistema 
dominante de extragao do excedente, para o grupo que articulou o 
movimento de 1789, e mais, naquele momento predomina, no con-
junto dos escravos, os de ()Item africana (os denominados escra-
vos de nacao). 

Minas Gerais constituiu-se, neste momento, em urn florescente 
mercado para a mao-de-obra escrava importada, o que é facilmente 
percebido pela dominancia dos escravos de nacao sobre os criou-
los, mulatos e cabras 16. Por outro lado, os escravos crioulos, mu- 
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DISTRIBUICAO DE ESCRAVOS - PROPRIETARIOS X ORIGENS 
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latos e cabras evidenciam importante aspecto que a•reproducao 
interne do sistema escravista. A reposicao da force de trabaiho 
consumida e a ampliagao do plantel, nas Minas setecentistas, far-
se-ao atraves de dois mecanismos: a importagio de escravos e 
a reproducao interne. 

Cumpre-se notar que os elementos do sexo masculino predo-
minam, nao s6 na populacao escrava em geral, como na populacao 
escrava importada. 0 sexo feminino s6 a expressivo entre escra-
vos nascidos no Brasil, o que pode ser explicado pela preferencia, 
na importagao pelo sexo masculino, e por outro lado, pela impossi-
bilidade de influir na determinagao do sexo dos escravos nascidos 
no Brasil. 0 quadro abaixo a ilustrativo da relacao entre homens e 
mulheres. 

PROPRIETARIOS ESCRAVOS 

Padre M. Rodrigues da Costa 

Importados 
H 	M 

2 

Brasileiros 
H 	M 

- 

Total 

2 
Francisco de Paula Freire 2 1 3 
Domingos de Abreu Vieira 2 - 2 4 
Tiradentes 2 1 2 5 
Jose Resende Costa 18 4 4 2 28 
Claudio Manoel 22 1 8 31 
Padre Carlos de Toledo 14 - 16 2 32 
Lufs Vaz de Toledo 22 1 10 3 36 
Francisco Antonio G. Lopes 32 3 22 12 69 
Jose Aires Gomes 70 2 21 23 116 
Alvarenga Peixoto 90 5 20 17 132 

Aqui A podemos sistematizar uma parte da resposta as ques-
toes propostas na introducao: a existencia de uma elite (agraria e 
mineradora) que forneceu os elementos articuladores do movi-
mento de 1789 nas Minas Gerais, esta indissoluvelmente ligada a 
uma base econOmica constitufda pelo sistema escravista. Ao se 
fundar neste sistema, esta elite esta por ele condicionada, o que 
traz, por decorrencia, o condicionamento da propria insurreicao, 
pelo escravismo. Se o senhor se define pelo escravo (e vice-ver-
sa), a elite (enquanto tal) inconfidente se define por sua base es-
cravista, o que traz implicac6es diversas no Ambito da Inconfiden-
cia, como veremos. 

Antes de enunciar outra conclusao 6 necessario observer que, 
na literature que trata da escravidao no Brasil, ja se levantou a hi-
p6tese de que, em certas regioes, um dos mecanismos utilizados 
pelo sistema escravista, para sua preservacao, foi fragmentar po-
vos e cultures, impedindo que se concentrasse, na mesma regiao 
e / ou na mesma unidade produtiva, grande n6mero de escravos da 
mesma origem. A julgar pelos dados, podemos concluir que esta 
nao parece ter sido a preocupacao nas Minas, no momento aqui 
tratado. Escravos Angolas e Banguelas estavam concentrados nas 
propriedades de Lufs Vaz de. Toledo, Claudio Manoel da Costa, Al-
varenga Peixoto e Jose de Resende Costa. Por outro lado, ha que 
se considerar a inevitabilidade destas concentragoes, ja que o n6- 
mero de nag6es africanas nao era tao grande, a ponto de permitir 
que uma fazenda, corn grande nOmero de escravos, pudesse ter 
apenas alguns de cada neck. 
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Outra conclusao importante que os dados nos permitem e a 
constatageo da existencia de famflia-escrava estavel, no ambito 
das unidades produtivas estudadas, embora em n6rnero reduzido, 
quando comparado ao total da populacao escrava. A existencia 
destas famflias contraria a tese de que o sistema escravista adota-
va como estrategia ‘ o esfacelamento das famflias escravas. Ha que 
se considerar que, ao permitir a constituicao de famflias entre os 
escravos, o escravismo cria uma condicao favoravel a sua preser-
vacao: permite a reproduce() biologica e cria vfnculos mais este-
veis, que dificultam a fuga. A guisa de exemplo podemos citar a fa-
mflia-escrava confiscada a Jose Aires Gomes e que era constitufda 
como se segue: 

Joaquim Mulato de 35 anos — pai 
Rosa Mulata de 28 anos — mae 
Hipolita Mulata de 5 anos — filha 
Matilde Mulata de 4 anos — filha 
Joaquim Mulato de 2 anos — filho 
Ant6nio Mulato de 6 meses — filho 17  

Um fato importante para o qual se faz necessario chamar a 
atengao é a existencia de casamentos entre escravos de nage° e 
brasileiros, o que indicaria nao haver resistencia quanta a este tipo 
de ligagao. A literatura registra casos de conflitos entre escravos 
brasileiros e africanos, pelo fato de configurarem realidades, em vd-
rios nfveis, diferentes. Entre os escravos confiscados a Francisco 
Antonio de Oliveira Lopes encontramos Jose Angola de 45 anos 
casado corn Severina Crioula de 23 anos 18  da mesma maneira que 
entre os escravos de Alvarenga Peixoto encontramos Ant6nio Mina 
casado corn Catarina Crioula. 19  

Ate aqui temos tentado evidenciar como é que o escravismo 
aparece no movimento da Inconfidencia, a partir do condiciona-
mento que enquanto sistema economic° dominante, exerce sobre a 
sociedade mineira. Dito de outra forma, trata-se de perceber a pre-
senga do escravismo na Inconfidencia, no piano econ6mico. Mes-
mo porque, esta presenga vai alem do piano economic°. E o que 
mostramos a seguir. 

Vedas sao as formas atraves das quaffs percebemos a pre-
senga do escravismo no movimento, e isto se de por ter sido este 
sistema o dominante na sociedade mineira, no momento de articu-
lacao da Inconfidencia. Se o movimento de 1789 foi articulado, 
contra o fato de parte do excedente produzido na Colonia ser dre-
nado para a Metr6pole, he que se considerar o fato de que, em lar-
ga medida, este excedente é produzido pela mao-de-obra escrava 
nas varias atividades. 

Outra importante manifestagao da presenga efetiva dos escra-
vos no movimento é sua atuacao como mensageiros entre os in-
confidentes. 0 fato de muitos inconfidentes serem provenientes do 
meio rural (residindo em fazendas as vezes longes umas das ou-
tras) tomou necessario a adogeo de urn sistema de comunicagao 
onde se destacam, evidentemente, escravos, nao s6 como condu-
tores de cartas, bilhetes etc., mas tambem como produtores destas 
mesmas mensagens. 0 escravo Alexandre, do Padre Rolim, era 
quem redigia parte das cartas de seu senhor, o que o deixou, de 
certa forma, comprometido com a articulagao do proprio movimen-
to. 

17. ADIM - VI, 387. 

18. ADIM - VI, 152. 

19. ADIM - VI, 172. 
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20. ADIM - I, 110 e 194; ADIM-
II, 46 e 80. 

21. Ver artlgo de Liana Maria 
Rels neste volume. 

22. SCAPM - C6d. 170 p. 92v.; 
Cod. 176 p. 39 e v. e 42v. 

23. SCAPM - C6d. 130 p. 101; 
C6d. 179 p. 03 e 11 e 41v. 

24. ADIM - I, 152; ADIM - IV, 56 
e ADIM - V, 22. 

Outra manifestagao da presenga do escravismo no contexto 
do movimento de 1789 é evidenciado por certo tipo de argumenta-
cao para aliciamento de novos adeptos. Ao circular a notfcia de que 
a Derrama poderia ser decretada, a devida foi levantada quanto aos 
criterios a serem estabelecidos para a cobranga. Criterios esses 
que nao chegaram a ser definidos, na medida em que a Derrama foi 
suspensa. Entretanto, tao logo a notfcia de sua decretagao circulou, 
urn argumento utilizado pelos aliciadores do movimento foi o de que 
a Derrama seria cobrada atraves de uma capitagao sobre os es-
cravos. 20  Tal medida se fosse adotada, afetaria exclusivamente os 
interesses dos proprietarios de escravos, independente das ativi-
dades a que estivessem ligados. 

Tambem nas relagOes afetivas (familiares) de varios inconfi-
dentes é possfvel perceber a pesenga dos escravismo, particular-
mente atraves da atuagao da mulher forra e escrava. 21  

Outro traco da sociedade escravista que pode ser evidenciado 
atraves da Inconfidencia é a rebeldia escrava consubstanciada em 
fugas e organizageo de quilombos. Destaca-se o caso de [Mao 
Correa Pamplona, urn dos denunciantes mais famosos, que se no-
tabilizou na atividade de atacar e destruir quilombos. Esta atividade 
de Pamplona je se manifesta (em \Arias cartas) a partir do ano de 
1770. 22  Tambem, de alguma forma, ligado a esta atividade (na 
condicao de capitao-mor) e referido em documentos je em 1764, 
esteve Jose Alvares Maciel, pai do inconfidente do mesmo nome. 23  

Jose Alvares Maciel (filho) o inconfidente, quando Alvarenga 
Peixoto levantou a possibilidade de alforriar os escravos para que 
lutassem ao lado dos inconfidentes (em caso de reagao da Coroa), 
manifestou-se contra a medida. Maciel objetou que nao haveria 
quem trabalhasse nas minas e na agricultura, se os escravos fos-
sem alforriados. Tal posicao indica uma mentalidade escravista 
bastante arraigada, ao nao ver a possibilidade de outro tipo de rela-
goes de producao, que nao fosse escravista. Esta percepgab de 
Maciel, a nosso ver, se explica nao so pelo fato dw.Viver em uma 
sociedae escravista e estar por ela condicionado, mas tambem 
pelo fato de ser filho de urn proprietario rural, certamente escravis-
ta 24 , que exerceu cargo de mando e esteve ligado a repressao a 
escravos rebeldes. Certamente as reagoes familiares, nas quaffs 
Maciel foi educado, estavam permeadas pelo carater das ativida-
des do pai, o que contribuiu para sua formagao. 

Finalmente, o ultimo aspecto que vamos levantar aqui 25  diz 
respeito a uma visa° de Tiradentes, na qual associa a dominagao 
da Metrepole sobre a ColRniaa dominagao do senhor sobre o es-
cravo. Algumas vezes, e testemunhas diferentes o afirmam nas in-
quiricoes, o Alferes nas suas argumentagoes comparou uma domi-
nagao a outra. Pretendia levantar a Colonia contra a Metrepole para 
que esta nao continuasse a agir como um senhor sobre o escravo; 
e para que os coloniais nao continuassem a agir diante da Metro-
pole da forma que urn escravo diante do senhor. 26  

A guisai de conclusao cabem alguns comentarios. Em primeiro 
lugar, como foi dito, é necessario reconhecer o condicionamento da 
rebeliao, intentada em 1789, por uma estrutura agraria, na medida 
em que parcela expressiva dos elementos envolvidos na sua arti-
culagao este° ligados a este universoprodutivo. 0 reconhecimento 
desta estrutura enquanto condicionante do movimento recoloca o 

25. Nao consegulmos dados so-
bre o carater escrevista da pro-
prledade de Jose Alvares Maciel 
(pal). 

26. evldente que a questa° 
escravlsta na Inconfidencia nao 
se encerra com as consIderacoes 
tecidas neste artlgo. 
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outro polo da dualidade contradit6ria, por oposicao ao condiciona-
mento urbano. 

Em segundo lugar 6 ncessario reconhecer o condicionamento 
imposto pelo sistema escravista que permeia nao s6 a estrutura 
agraria mas tambern a urbana. Tal sistema, enquanto dominante, 
condicionou as possibilidades de articulagao do movimento, ao es-
tabelecer os limites dentro dos quais esta articulagao se deu. Tam-
barn a desarticulagao do_movimento foi em parte condicionada pelo 
escravismo, na medida em que tropas especializadas na repressao 
a esCravos rebeldes foram utilizadas para a prisao de inconfiden-
tes, como foi o caso do Padre Rolim. 

Reconhecer o condicionamento escravista da Inconfidencia 
resgatar outros dois palos da realidade contraditaria do movimento 
e da sociedade mineira. Se por um lado o movimento a articulado 
por uma elite (agrario-urbana) branca, por outro ele apresenta seu 
lado (escravo e forro) negro. Uma visa° da Inconfidencia que a 
considere apenas como urn movimento de elite, urbana e minerado-
ra, 6 reducionista. A possibilidade de uma visa° integral (sfntese) 
da rebeliao, no ambito do processo historic°, exige que sejam ana-
lisadas partes (do todo) e suas maltiplas determinagOes. 

BIBLIOGRAFIA 

AUTOS de Devassa da Inconfidencia Mineira, Belo Horizonte, Im- 
prensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1976 a 1983. 

CARRATO, Jose Ferreira. Igreja, Iluminismo e Escolas Mineiras 
Colonials, Sao Paulo, Nacional, 1968. 

CHIAVENATO, Jos6 Julio. As vdrias faces da Inconfidencia Minei-
ra, Sao Paulo, Contexto, 1989. 

FRIEIRO, 'Eduardo. 0 Diabo na Livaria do Congo, Sao Paulo, Ita-
tiaia / USP, 1981. 

GRAVATA, Hello. "Contribuicao Bibliografica para a Historia de Mi- 
nas Gerais: Inconfidencia Mineira" Revista do Arquivo 
co Mineiro, 29 (1978): 15-267. 

GUIMARAES, Carlos Magno. Uma Negagao da Ordem Escravista: 
quilombos em Minas Gerais no SOculo XVIII, Belo Horizonte, 
DCP / UFMG, 1983 (mimeo). 

	. "Quilombos e Brecha Camponesa — Minas Gerais (56- 
culo XVIII)" Revista do Departamento de Hist6ria, 8 (1989): 
28-37. 

	e REIS, Liana Maria. "Agricultura e Escravidao em Minas 
Gerais (1700-1750)" Revista do Departamento de Hist6ria, 2 
(1986):7-36. 

. "Agricultura e Caminhos de Minas (1700 / 1750) Revista 
do Departamento de Histeria, 4 (1987):85-99. 

JARDIM, Merck) Jose da Cunha. Sintese Factual da Inconfidencia 
Mineira, Belo Horizonte, Institute Cultural Codeser, 1988. 

178 



LOPES, Eliane Marta S. Teixeira. Colonizador-colonizado: uma re-
lack educativa no movimento da Hist6ria, Belo Horizonte, 
UFMG, 1985. 

MAXWELL, Keneth. A Devassa da Devassa: a Inconfidencia Minei-
ra, Brasil-Portugal, 1750-1808. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1985. 

MOTA Carlos Guilherme. Ideia de Revolugao no Brasil, 1789-1801: 
estudo das formas de pensamento. Petropolis, Vozes, 1979. 

OLIVEIRA, Tarqufnio J. B. de. Analise a organizagao do Erario Re- 
gio de Francisco A. Rebelo, 1768. Brasilia, ESAF, 1976. 

PINTO, VirgIlio Noya. 0 Ouro Brasileiro e o Comercio Anglo-Por-
tugues, Sao Paulo, Nacional, 1979. 

PRADO, JR. Caio. Formagao do Brasil Contemporaneo, Sao Paulo, 
Brasiliense, 1981. 

RESENDE, Maria Efigenia Lage de. Inconfidencia Mineira, Sao 
Paulo, Global, 1983. 

SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro, Rio de Janei-
ro, Graal, 1982. 

VASCONCELOS, Diogo de. Hist6ria Media de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, Itatiaia, 1974. 

179 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

